
Місто, комфортне 
для кожного

Цей рік Києву, як і всій країні, доведеться

жити та працювати в надскладних фінансових

умовах. Адже необхідність військової мобілі�

зації та виділення додаткових коштів на утри�

мання армії при й так дефіцитному бюджеті

міста на поточний рік змушує посадовців від�

мовлятися від реалізації непріоритетних про�

грам та шукати нові шляхи залучення коштів.

Про це вчора під час брифінгу повідомив го�

лова КМДА Володимир Бондаренко.

“У Києві сьогодні накопичилася надзви�

чайно велика кількість проблем, але є надія,

що вони будуть вирішені. Ми їх всі бачимо,

відчуваємо. І наше завдання — не просто на

словах бути патріотами Києва, а стати захис�

никами всіх міських інтересів, в тому числі

економічних”,— зазначив Володимир Бонда�

ренко та додав, що наразі місто намагається

віднайти додаткові кошти для забезпечення

першочергових для функціонування столиці

питань. Адже бюджет Києва на поточний рік

прийнятий з дефіцитом у 2,8 млрд грн. Зокре�

ма столиця вже припинила фінансування всіх

об’єктів, що стосуються Євробаскету�2015,

та, аби вирішити нагальні проблеми, починає

роботи з повернення на київський ринок ін�

весторів.

Перший здобуток на цій ниві вже є — япон�

ські партнери пропонують цікавий проект з

реконструкції Бортницької станції аерації,

яка вже багато років є своєрідною “екологіч�

ною бомбою” для міста й потребує суттєвого

оновлення. За словами пана Бондаренка,

Японія пропонує Києву кредит на унікальних

умовах — на 40 років під 0,1% річних. Загаль�

на сума позики — 10 млрд грн, а розпочати ре�

алізовувати проект можуть вже цього року.

А от вітчизняних інвесторів міська влада за�

кликає долучатися до реконструкції центру

столиці. Як відзначив Володимир Бондарен�

ко, поки в міста та архітекторів ще не має єди�

ного бачення, як має виглядати комплексне

оновлення середмістя Києва. Однак деякі

пропозиції вже відомі широкому загалу. Так,

острівки понівеченої бруківки планують замі�

нити на покриття іншого кольору, а на Май�

дані Незалежності має з’явитися пам’ятник

героям Небесної Сотні. Всі пропозиції обіця�

ють обговорити з киянами та людьми, які до

цього часу перебувають на Майдані. І цікаво,

що, за словами Володимира Бондаренка,

центр столиці може так і залишитися пішохід�

ним. Йдеться про частину Майдану Незалеж�

ності — від вулиці Городецького до Будинку

профспілок — цей відрізок може стати місцем

для прогулянок.

Барикади на Майдані наразі не чіпатимуть, а

от на більш віддалених вулицях вже розпочали

їх прибирати, аби відновити нормальний про�

їзд середмістям столиці. Очільник міськадмі�

ністрації наголошує: силою комунальники

укріплення не розбиратимуть, й закликає лю�

дей на Майдані та усіх киян долучитися до дво�

місячника з благоустрою і щосуботи виходити

на прибирання території міста. Перша така то�

лока відбудеться вже в суботу — 22 березня.

Приведуть до ладу й будівлю Київської

міської ради. За словами пана Бондаренка,

туди вже зайшли дві будівельні компанії —

“Київміськбуд” та “Київінвестбуд”, які бу�

дуть ремонтувати приміщення, починаючи з

верхніх поверхів та рухаючись донизу. “Маю

надію, що новий мер міста та новий склад Ки�

ївради, яких кияни оберуть на виборах 25

травня, працюватимуть вже в приміщенні Ки�

ївської міської ради за адресою: Хрещатик,

36”,— висловив сподівання Володимир Бон�

даренко.

Попри складну фінансову ситуацію, в цьо�

му році міська влада планує завершити рекон�

струкцію важливого транспортного об’єкта —

Поштової площі. Як відзначив очільник

міськадміністрації, на це потрібно понад 30

млн грн. А от доля Подільсько�Воскресен�

ського мосту та такого довгоочікуваного мет�

ро на Троєщину поки не відома. Наразі місто

знову переглядає проекти з будівництва чет�

вертої гілки та відшуковує нові шляхи вирі�

шення транспортного питання. Планують

продовжити й ремонт проспекту Перемоги.

Минулого року західні ворота столиці онови�

ли до Святошинського мосту, однак перед ви�

конавцем робіт в міста борги. Тож влада від�

находить можливості їх сплатити, однак і на�

далі проситиме будівельників працювати у

борг.

Однак навіть в такій складній фінансовій си�

туації Київ готовий простягнути руку допомо�

ги тим, хто цього потребує найбільше. Зокрема

у столиці вже розпочав роботу координацій�

ний центр із вирішення питань, пов’язаних із

розміщенням та життєзабезпеченням мешкан�

ців Автономної Республіки Крим. Розміщува�

ти біженців планують у санаторіях, гуртожит�

ках та інших комунальних закладах. За слова�

ми Володимира Бондаренка, люди, які сюди

звернуться, зможуть отримати всю необхідну

допомогу, в тому числі медичну. Зараз лише

розробляються механізми, як біженці будуть

забезпечуватися речами першої необхідності

та харчами. А от фінансувати ці витрати плану�

ють з резервного фонду столиці. Всього Київ

зможе надати допомогу до 10 тисяч людей.

Розташовується Міський координаційний

центр за адресою: проспект Комарова, 7. Те�

лефон 044�408�39�74

Колектив Київської 
міської психоневрологічної
лікарні № 1 перерахує 
денну заробітну плату 
українським військовим

Ïðàö³âíèêè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ïñèõîíå-
âðîëîã³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 1 âèð³øèëè ïåðåðà-
õóâàòè êîëåêòèâíó äåííó çàðîá³òíó ïëàòó
íà ï³äòðèìêó â³ò÷èçíÿíî¿ àðì³¿. Ïðî òàêå
äîáðîâ³ëüíå âîëåâèÿâëåííÿ ìåäè÷íîãî
ïåðñîíàëó çàÿâèâ ãîëîâíèé ë³êàð çàêëàäó
Â’ÿ÷åñëàâ Ì³øèºâ.

“Ìåäè÷íà ñï³ëüíîòà ïðîñòî íå ìàº ïðà-
âà ñòîÿòè îñòîðîíü ïîä³é, ùî â³äáóâàþòü-
ñÿ ñüîãîäí³ ó êðà¿í³. Äëÿ ë³êàðÿ æèòòÿ ëþ-
äèíè — òî íàéâèùà ö³íí³ñòü. ² ìè õî÷åìî
ïîêàçàòè íàøèì â³éñüêîâèì, ùî çàâæäè
áóäåìî ïîðó÷ ç íèìè â ¿õ ïðàãíåíí³ çà-
õèñòèòè óêðà¿íö³â”,— çàçíà÷èâ ïàí Ì³-
øèºâ.

Ðîçì³ð ñóìè, ùî áóäå ïåðåðàõîâàíà â³ä
êîæíîãî êîíêðåòíîãî ïðàö³âíèêà, çàëå-
æèòü â³ä îêëàäó òà ñêëàäàº 100-170 ãðí.
Çàãàëüíà æ ñóìà ñêëàäå áëèçüêî 250 òèñ.
ãðí.

Ó ïðîô³ëüíîìó Äåïàðòàìåíò³ ï³äòðèìà-
ëè ³í³ö³àòèâó ñòîëè÷íèõ ïñèõ³àòð³â. Ñï³â-
ðîá³òíèêè â³äîìñòâà âèÿâèëè áàæàííÿ äî-
ëó÷èòèñÿ äî ìåäèê³â Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ïñèõîíåâðîëîã³÷íî¿ ë³êàðí³ ¹ 1. Ó ñâîþ
÷åðãó, äèðåêòîð Äåïàðòàìåòó îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ ÊÌÄÀ Â³òàë³é Ìîõîðºâ çàçíà-
÷èâ, ùî ³íø³ ìåäè÷í³ çàêëàäè ñòîëèö³ òà-
êîæ ìîæóòü ðîçãëÿíóòè ìîæëèâ³ñòü ï³ä-
òðèìêè òàêî¿ ³í³ö³àòèâè òà, çà áàæàííÿì
ìåäêîëåêòèâ³â, äîëó÷èòèñÿ äî øëÿõåòíî¿
ñïðàâè

У столиці відбудуться 
ярмарки

ßê ïîâ³äîìèëè “Õðåùàòèêó” â óïðàâ-
ë³íí³ âíóòð³øíüî¿ òîðã³âë³ òà ïîáóòó, 21,
22 ³ 23 áåðåçíÿ â ì³ñò³ â³äáóäóòüñÿ ÿð-
ìàðêè. Òàê, ó ï’ÿòíèöþ òîðãóâàòèìóòü â
Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ íà ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ
Æîâòíÿ, 116; â Äåñíÿíñüêîìó — íà âóë.
Ìàðøàëà Æóêîâà (ó ìåæàõ ïðîñï. Ë³ñî-
âîãî òà âóë. Âîëêîâà); â Îáîëîíñüêî-
ìó — íà âóë. Áåðåæàíñüê³é, 15; â Ïå÷åð-
ñüêîìó — íà ðîç³ âóë. Ë. Ïåðâîìàéñüêî-
ãî òà ². Ìå÷íèêîâà, áóëüâ. Äðóæáè Íàðî-
ä³â, 8, ïðîâ. Âèíîãðàäíîìó; â Ïîä³ëü-
ñüêîìó — íà ïðîñï. Ïðàâäè, 31-35; â
Ñâÿòîøèíñüêîìó — íà ïðîñï. Ïåðåìîãè,
75/2; â Ñîëîì’ÿíñüêîìó — íà âóë. Êî-
çèöüêîãî (ó ìåæàõ âóë. ªðåâàíñüêî¿ òà
Óìàíñüêî¿); â Øåâ÷åíê³âñüêîìó — íà
âóë. Âîðîâñüêîãî, 2-4, âóë. Ðèçüê³é, 1, íà
ðîç³ âóë. Ùóñºâà òà Òèðàñïîëüñüêî¿, âóë.
². ßê³ðà, 14-16, âóë. Â. Ï³êà, 18, âóë. Îëå-
ñÿ Ãîí÷àðà, 65-À. Ó ñóáîòó ÿðìàðêóâàòè-
ìóòü â Ãîëîñ³¿âñüêîìó ðàéîí³ — íà âóë.
Ìàðøàëà Êîíºâà (ó ìåæàõ âóë. Â³ëüÿìñà
òà Ëîìîíîñîâà); â Äàðíèöüêîìó — íà
âóë. Çàñëîíîâà (ó ìåæàõ âóë. Ñàíàòîðíî¿
òà Ñåâàñòîïîëüñüêî¿); â Äåñíÿíñüêîìó —
íà âóë. Ìèëîñëàâñüê³é (ó ìåæàõ âóë. Î.
Áàëüçàêà òà Ì. Çàêðåâñüêîãî); â Äí³ï-
ðîâñüêîìó — íà âóë. Î. Ì³ëü÷àêîâà (ïî-
ðÿä ³ç ïîøòàìòîì “Ë³âîáåðåæíèé”); â
Îáîëîíñüêîìó — íà ïðîñï. Îáîëîíñüêî-
ìó, 21-43; â Ïå÷åðñüêîìó — íà âóë. ².
Êóäð³ (ó ìåæàõ âóë. Ï. Ëóìóìáè òà ×è-
ãîð³íà); â Ïîä³ëüñüêîìó — íà âóë. Ñâ³ò-
ëèöüêîãî, 25; â Ñâÿòîøèíñüêîìó — íà
âóë. ²ðï³íñüê³é; â Ñîëîì’ÿíñüêîìó — íà
âóë. Ãåðî¿â Ñåâàñòîïîëÿ, 42 (ó ìåæàõ
âóë. Ì. Äîíöÿ òà Àêàäåì³êà Ñòðàæåñêà);
âóë. Âîëãîãðàäñüê³é (ó ìåæàõ âóë. Âîëãî-
ãðàäñüêî¿, 10 òà ². Íåõîäè); â Øåâ÷åíê³â-
ñüêîìó — íà âóë. Â. Âàñèëåâñüêî¿, 1-17.
Ó íåä³ëþ òîðãóâàòèìóòü â Îáîëîíñüêîìó
ðàéîí³ íà âóë. Äí³ïðîâîäñüê³é, 13/1 (ñå-
ëèùå Âîäîã³í)

Íîâèíè
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Голова КМДА обіцяє подбати про першочергові проблеми
киян та належно прихистити біженців з Криму

Олена ЗАРЕЦЬКА
“Хрещатик”

Н
овій київській владі доводиться працювати в доволі непростих
умовах. Адже, окрім вже звичних для міста проблем та весняних
приготувань, посадовці зіткнулися з цілою низкою викликів, які
диктує ситуація в країні. Зокрема Києву доведеться “затягнути

тугіше паски” та жити в умовах тотальної економії бюджетних коштів.
Розвивати столицю міська влада в таких умовах планує за кошти інвес%
торів. Та навіть в цій ситуації Київ готовий простягнути руку допомоги
тим, хто цього потребує найбільше: у місті вже створений та функціонує
координаційний центр допомоги біженцям з Криму.

До 25 травня заплановано відремонт вати приміщення Київради, оновлення розпочнеться з верхніх поверхів
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Вадим ГАРНАЄВ:

“У нас у розробці чотири 
нові проекти”

— Другий тиждень поспіль глядачі
ТВі спостерігають переформатування
денного ефіру телеканалу, тепер веду!
чі практично цілий день працюють он!
лайн. Яка була мета таких пертурба!
цій?

— Головне завдання — дати лю�

дям більше інформації. Не новин —

а саме інформації. Такі самі завдан�

ня у ведучих нашого денного прямо�

го ефіру — Паші Рольника та Кості

Крупського.

— Вони постійно будуть працювати
в парі?

— Ні, ідеї, щоб у кадрі двоє чоло�

віків, не було. Але ідея парного ве�

дення, умовно кажучи — “хлопчик�

дівчинка” — є... Можливо, ми до неї

прийдемо.

— Як вам перші дні роботи нових
ведучих?

— Мені як глядачеві — подобаєть�

ся. Виходить жваво і цікаво...

— Вас не бентежить, що обидва ве!
дучі, в принципі, радійники? (і Паша
Рольник і Костя Крупський мають со!
лідний досвід роботи на радіостанці!
ях. Костя десять років працював ве!
дучим на “Мьюзік!радіо”, Паша пра!
цював на радіо “Ностальжі” та “Ав!
то! радіо”. — Ред.)

— Не бентежить. Ми шукали тих,

хто може добре говорити. І ми таких

людей знайшли. Ті, кого ми відібра�

ли — на голову вище всіх інших, хто

приходив на наші кастинги. Вони

вселяють довіру. Відразу видно, що

їм самим цікаво те, чим вони зай�

маються в ефірі. І це відчувають гля�

дачі.

— Але над форматом денного ефіру
ви продовжуєте працювати?

— Звісно, зараз все відбувається в

ручному режимі. Тому ми щовечора

збираємося і обговорюємо минулий

ефір. Я розумію, що поки картинка

біднувата, простору недостатньо.

Але ми, звичайно ж, упораємося з

цими проблемами.

— Як почувають себе в прямому
ефірі ведучі “старих” програм?

— Як з’ясувалося, частина веду�

чих не зовсім готова до роботи в

прямому ефірі, але це все наживне.

Зараз, фактично, глядачі спостеріга�

ють прямоефірні тракти. Ще не іс�

нує налагодженого механізму... Але

ми здатні змінюватися протягом од�

ного дня.

— Новинного блоку зміни торкну!
лися?

— Новин стало більше. До випус�

ків, які виходять у нас о 12.00, 15.00

і 18.00, додалися випуски в 14.00 і

17.00. Нові випуски трохи корот�

ші — щоб не перевантажувати гля�

дача. Це, швидше, дайджести, які

мають тримати глядача в курсі, що

відбувається саме в цей момент...

— Вечірній ефір лягає в концепцію
денного он!лайну?

— Я б сказав, що вечірній і ден�

ний ефіри існують паралельно.

Звичайно, зміни є й там — по п’ят�

ницях шоу Єгора Чечеринди “Сьо�

годні про головне” триває майже

три години. Ми поки експеримен�

туємо з нашими вечірніми ефіра�

ми — і з наповненням, і зі студією.

Наша ідея — додати гостроти в

ефір. Це не повинні бути “гладі�

аторські бої”. Але це має бути мак�

симально цікаво глядачеві. Поки

що Єгор гасить конфлікти... І ми з

ним у діалозі на цю тему... Хороший

коктейль — це якісні інгредієнти. У

даному випадку — це і гості, і жур�

налісти, які здатні ставити гострі

питання, і модератор соцмереж,

присутній на шоу. Але головну роль

грає, звичайно, ведучий. Він пови�

нен уміти дуже тонко відчувати на�

строї. І, за необхідності, гасити або

додавати напругу. Я вірю, що в най�

коротші терміни ця мета буде до�

сягнута...

— А ранковий ефір? Там теж відбу!
лися зміни?

— З “Ранковими курасанами”

все добре, якщо ви про це. Формат

змінився, але тимчасово. Не всі

жарти (і взагалі — жарти ) в сього�

днішній ситуації доречні. Тому ми

перевели “Курасани” у формат

щільної взаємодії з аудиторією.

Формат виявився вдалим, це поміт�

но по рейтингах. Але я також розу�

мію, що ситуація буде змінюватися,

інтерес до гострої політичної тема�

тики буде слабшати і потрібно буде

повертати легкий формат “Ранко�

вих курасанів”...

— Які нові проекти запустить ТВі
найближчим часом?

— У розробці чотири нових про�

екти. “Універсальний спортсмен” з

ведучим Сергієм Бадюком. Це про�

грама про здоровий спосіб життя — і

в ній будуть задіяні українські

спортсмени. Другий наш великий

проект — це вечірнє шоу вихідного

дня. Я би сказав, що це проект з са�

тиричним ухилом. Він зараз в роз�

робці. Ми поки не зібрали всю

команду. Це буде “записний” про�

ект, і робити його буде доволі велика

команда. Він вимагає детальних

сценарних проробок, буде великий

продакшн і великий постпродакшн.

Виходити буде ввечері суботи або

неділі. Наступний проект — теж

програма вихідного дня (ми ще не

вирішили зі своїм героєм...) Пілот

вже відзнято — і він вийшов чудо�

вим. Фінальної назви у проекту ще

немає. І, нарешті, програма про

джаз з Олексієм Коганом.

Розраховуємо в квітні запустити

відразу кілька цих проектів. Ще є за�

думки зробити окремо бізнес�нови�

ни. Але для цього необхідно знайти

ведучого — професіонала в цій темі.

Ну, і змінилася погода — програма

стала виходити у графіці, оскільки її

ведуча — Іра Коваль — стала ма�

мою

Розмову вела
Галина ПЛАЧИНДА, 

спеціально для "Хрещатика"

Н
аша розмова із ге�
неральним продю�
сером телеканалу
ТВі — про впрова�

дження нових форм подачі
інформації та нові проекти
каналу.

Костя Крупський: З самого початку, ще з кастингу, мені було комфортно і

спокійно на телеканалі. Мабуть, це залежить від людей, які тут працюють...

Хоча ми з Пашею відразу “пішли у бій”, тобто у прямий ефір, і в мене поки

не було достатньо часу для того, щоб роззнайомитися з колегами ґрунтовно.

А загалом прямий ефір — особисто для мене — найзручніший формат ро�

боти. Він завжди розпочинається і закінчується вчасно. Та й під час самого

процесу нудно не буває, адже я завжди повинен бути в тонусі. Зрештою, ти

завжди знаєш, з чого розпочнеш, але, по великому рахунку, ніколи не зна�

єш, що ж буде далі...  Тобто, з одного боку ти не маєш права на якісь грубі

помилки, а з іншого — “так це ж прямий ефір!”, суцільна імпровізація...

Тим не менше, в прямому ефірі почуваюся найкомфортніше. Це нагадує

роботу на радіо, де так само треба “зв’язувати” одну подію з іншою, але там

для цього час обмежений — 30�40 секунд. А зараз в мене є 5�7�10�15 хвилин!

Іноді це здається вічністю...

Паша Рольник: Це не перший мій досвід роботи в прямому ефірі. Однак

на ТВі особливо подобається динаміка і свобода в ефірі. Знаєте, ще коли я

лише пробувався на ТВі, один колега з каналу сказав — тут класно, тому що

тут можна практично все, тут не існує цензури, якихось табуйованих тем чи

персон. Можливо, це декого лякає, але я переконаний, що це хороша тен�

денція. Це можливість завжди тримати баланс, завжди показуючи, так би

мовити, дві сторони однієї медалі. Це дає поле для маневрів нам, ведучим,

і, звісно, підвищує інтерес глядачів до тієї інформації, яку ми їм надаємо...

Хоча роботи дуже багато. І за великим рахунком, я ще не акліматизувався.

Та за тиждень, що я тут, це й неможливо. Головне завдання, яке я ставлю пе�

ред собою — витримати темп і напругу он�лайну. По суті, треба жити в он�

лайні, до того ж, спілкуючись із глядачем так, аби йому було цікаво нас слу�

хати і сприймати.. Перший тиждень ми вели ефір на пару з Костею, а з ни�

нішнього тижня — ведемо окремо. Сподіваюсь, у нас все вийде..

А як нові ведучі наскрізного ефіру почувають себе он'лайн?
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Заступник міського голови —  секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови —  секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови —  секретар Київради Г. Герега

Додато до рішення
Київсь ої місь ої ради

від 02.10.2013 № 45/9633

Перелік 
об'єктів комунального призначення, що зараховуються до комунальної

власності територіальної громади міста Києва та закріплюються на праві
господарського відання за комунальним підприємством "Спеціалізоване

управління протизсувних підземних робіт"

Додато до рішення
Київсь ої місь ої ради

від 02.10.2013 № 57/9645

Перелік 
майна (елементів дитячих майданчиків), що зараховується до комунальної

власності територіальної громади міста Києва та передається до сфери
управління Святошинської і Оболонської районних в м. Києві державних

адміністрацій

Додато до рішення
Київсь ої місь ої ради

від 02.10.2013 № 56/9644

Перелік 
майна (елементи дитячих майданчиків), яке зараховується до комунальної

власності територіальної громади міста Києва та передається до сфери
управління Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації

Додато до рішення
Київсь ої місь ої ради

від 02.10.2013 № 46/9634

Перелік 
об'єктів, що зараховуються до комунальної власності територіальної 

громади міста Києва та закріплюються на праві господарського відання 
за комунальним підприємством "Шляхово
експлуатаційне управління 

по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 
Дніпровського району м. Києва" у зв'язку із закінченням будівництва 

об'єкта "Капітальний ремонт з заміною дорожнього покриття під'їзної 
дороги на Трухановому острові у Дніпровському районі"

Про зарахування до комунальної власності територіальної
громади міста Києва об'єктів комунального призначення

Рішення Київської міської ради № 45/9633 від 2 жовтня 2013 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України,

пункту 31 частини першої статті 26, частин другої, п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самовряду

вання в Україні", враховуючи договір від 13 грудня 2012 року про дострокове припинення дії угоди на воло

діння та користування майном територіальної громади міста Києва від 01 грудня 2009 року, укладеної між
виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та публічним
акціонерним товариством "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт", звернення публічно

го акціонерного товариства "Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт" від 06 червня 2012
року № 1/328, лист Головного управління комунального господарства від 28 листопада 2012 року № 059/4/2

3034, у зв'язку з прийняттям в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта — "Протизсувні заходи на
схилах парку Вічної Слави" (декларація про готовність об'єкта до експлуатації № КВ14212041309 від 20 бе

резня 2012 року) Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зарах вати до ом нальної власності
територіальної ромади міста Києва об'є ти
ом нально о призначення з ідно з перелі-
ом, зазначеним додат до цьо о рішен-
ня.
2. За ріпити на праві осподарсь о о

відання за ом нальним підприємством ви о-
навчо о ор ан Київсь ої місь ої ради (Київ-
сь ої місь ої державної адміністрації) "Спе-

ціалізоване правління протизс вних підзем-
них робіт" об'є ти ом нально о призначення
з ідно з додат ом до цьо о рішення.
3. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про зарахування до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва майна (елементи дитячих майданчиків)

Рішення Київської міської ради № 56/9644 від 2 жовтня 2013 року
Відповідно до статей 6, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України,

пункту 31 частини першої статті 26, частин другої, п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самовряду

вання в Україні", враховуючи звернення депутата Київської міської ради VI скликання Парцхаладзе Л. Р.
(лист від 25 лютого 2013 року № 29/279/523
801), розпорядження Київського міського голови від 31 травня
2012 року № 73, від 17 вересня 2012 року № 152 та від 17 вересня 2012 року № 154 "Про вирішення фінансових
питань", Київська міська рад

ВИРІШИЛА:

1. Зарах вати до ом нальної власності те-
риторіальної ромади міста Києва майно
(елементи дитячих майданчи ів) з ідно з до-
дат ом до цьо о рішення.
2. Передати до сфери правління Свято-

шинсь ої районної в м. Києві державної адмі-
ністрації майно (елементи дитячих майданчи-
ів), зазначене додат до цьо о рішення.
3. Святошинсь ій районній в м. Києві дер-

жавній адміністрації визначити балансо три-
м вача майна (елементи дитячих майданчи-
ів), зазначено о п н ті 1 цьо о рішення.
4. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

№ п/п Адреса розташування дитячого майданчика Первісна вартість (грн.)

1. вул. Краснова, 8 22000,00

2. просп. Перемоги, 112 38604,50

3. вул. Чорнобильська, 6 9078,50

4. вул. Ушакова, 18 14057,00

5. вул. Стуса, 9 27486,00

6. вул. Депутатська, 25 11900,00

№ п/п Найменування об'єктів Балансова вартість, грн.

1 2 3

Дорожні об'єкти: 4971218,33

1. Асфальтобетонне покриття проїзної частини, 26381 кв. м 4971218,33

№ п/п Адреса розташування дитячого майданчика Первісна вартість (грн.) Назва району

1. вул. Ушакова, 34 31993,00 Святошинський район

2. вул. Івашкевича, 3 31993,00 Оболонський район

3. вул. Дубровицька, 7 26013,00 Оболонський район

4. вул. Вишгородська, 36=а 20293,00 Оболонський район

1. Зарах вати до ом нальної власності те-
риторіальної ромади міста Києва майно
(елементи дитячих майданчи ів) з ідно з пе-
релі ом, зазначеним додат до цьо о рі-
шення.
2. Передати до сфери правління Свято-

шинсь ої і Оболонсь ої районних в м. Києві
державних адміністрацій майно (елементи
дитячих майданчи ів), зазначене додат до
цьо о рішення.

3. Святошинсь ій та Оболонсь ій районним
в м. Києві державним адміністраціям визна-
чити балансо трим вача майна (елементи
дитячих майданчи ів), зазначено о п н т 1
цьо о рішення.
4. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про зарахування до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва майна (елементи дитячих майданчиків)

Рішення Київської міської ради № 57/9645 від 2 жовтня 2013 року
Відповідно до статей 327, 331 Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, пункту 31 час


тини першої статті 26, частин другої, п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра

їні", враховуючи звернення депутата Київської міської ради VI скликання Стретовича Ю. Т. (лист від 25 лю

того 2013 року № 29/279/523
802), розпорядження Київського міського голови від 24 жовтня 2012 року
№ 184 "Про вирішення фінансових питань", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зарах вати до ом нальної власності те-
риторіальної ромади міста Києва дорожні
об'є ти з ідно з перелі ом, зазначеним до-
дат до цьо о рішення.
2. За ріпити на праві осподарсь о о

відання за ом нальним підприємством
"Шляхово-е спл атаційне правління по ре-
монт та триманню автомобільних шляхів та
спор д на них Дніпровсь о о район м. Ки-

єва" дорожні об'є ти, зазначені п н ті 1
цьо о рішення, з ідно з додат ом до цьо о
рішення.
3. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про зарахування до комунальної власності територіальної 
громади міста Києва дорожніх об'єктів

Рішення Київської міської ради № 46/9634 від 2 жовтня 2013 року
Відповідно до статей 319, 327 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України,

пункту 31 частини першої статті 26, частин другої, п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самовряду

вання в Україні", враховуючи звернення комунальної корпорації "Київавтодор" від 15 лютого 2013 року
№ 27
12
05/156, у зв'язку з прийняттям в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта — "Капітальний
ремонт з заміною дорожнього покриття під'їзної дороги на Трухановому острові у Дніпровському районі"
(декларація про готовність об'єкта до експлуатації № КВ14112231403 від 28 листопада 2012 року) Київська
міська рада

ВИРІШИЛА:

№
п/п Назва об'єкта, адреса розташування

Довжина,
п/м

Рік
побудови

Балансова вартість, тис. грн

Первинна Залишкова

1. Протизсувні заходи на схилах парку Вічної
Слави в Печерському районі м. Києва
Дренажно=штольневі системи № 16=біс, у тому
числі: 331,00

= щитова проходка Д = 2,15 325,00

= штольнева проходка 6,00 10014,7 10014,7

2011 2882,6 2882,6

Дренажно=штольневі системи № 27, у тому
числі:

170,00

= щитова проходка 100,00

= штольнева проходка 70,00

Всього: 12897,3 12897,3

Хрещатик 321 березня 2014 року



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Про зарахування до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва майна 

(елементи дитячих майданчиків)
Рішення Київської міської ради № 58/9646 від 2 жовтня 2013 року

Відповідно до статей 6, 327, 331 Цивільного кодексу України, статті 136 Господарського кодексу України,
пункту 31 частини першої статті 26, частин другої, п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самовряду

вання в Україні", враховуючи звернення депутата Київської міської ради VI скликання Миргородського 
А. С. (лист від 28 лютого 2013 року № 08/279/510
06), розпорядження Київського міського голови від 04 лип

ня 2012 року № 100, від 03 жовтня 2012 року № 173 та від 03 жовтня 2012 року № 175 "Про вирішення фінансо

вих питань", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Зарах вати до ом нальної власності те-
риторіальної ромади міста Києва майно
(елементи дитячих майданчи ів) з ідно з до-
дат ом до цьо о рішення.
2. Передати до сфери правління Свято-

шинсь ої і Оболонсь ої районних в м. Києві
державних адміністрацій майно (елементи
дитячих майданчи ів), зазначене додат до
цьо о рішення.
3. Святошинсь ій та Оболонсь ій районним

в м. Києві державним адміністраціям визна-
чити балансо трим вача майна (елементи
дитячих майданчи ів), зазначено о п н ті 1
цьо о рішення.
4. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київради з пи-
тань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою

відповідальністю "МАШТЕРС" на вул. Пухівській, 1
а 
у Деснянському районі м. Києва для експлуатації 

та обслуговування промислово
складських будівель
Рішення Київської міської ради № 72/9660 від 2 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "МАШТЕРС" на вул. Пухівській, 1
а у Деснян

ському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України,
Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве са

моврядування в Україні", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

Про передачу у позичку Оболонському районному у м. Києві 
військовому комісаріату автотранспортного засобу

Рішення Київської міської ради № 63/9651 від 2 жовтня 2013 року
Відповідно до статті 319, частини другої статті 327, статей 827 — 836 Цивільного кодексу України, пункту

30 частини першої статті 26, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Укра

їні", враховуючи клопотання Оболонського районного у м. Києві військового комісаріату та беручи до уваги
згоду комунального підприємства "Автотранспортне підприємство Оболонської районної у м. Києві дер

жавної адміністрації" (лист від 11 квітня 2013 року № 38), Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на розроблення прое т
земле строю щодо відведення земельної ді-
лян и товариств з обмеженою відповідаль-
ністю "МАШТЕРС" на в л. П хівсь ій, 1-а
Деснянсь ом районі м. Києва орієнтовною
площею 2,96 а (земельна ділян а ом наль-
ної власності територіальної ромади міста
Києва) в дов остро ов оренд на 15 ро ів
для е спл атації та обсл ов вання промис-

лово-с ладсь их б дівель з ідно з планом-
схемою (додато до рішення) (К-21033).
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київсь ої місь-
ої ради з питань земельних відносин, місто-
б д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину

Юшку Олександру Алімовичу на вул. Деревообробній, 1 
у Голосіївському районі м. Києва для реконструкції 

та обслуговування існуючої будівлі
кафе
Рішення Київської міської ради № 81/9669 від 2 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Юшку Олександру Алімовичу на вул. Деревообробній, 1 у Голосіївському
районі м. Києва та додані документи, враховуючи невідповідність ініціативи (місця розташування) земель

ної ділянки містобудівній документації (висновок Головного управління містобудування та архітектури від
09.08.2012 № 10318/0/18
3/27
12), керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самовряду

вання в Україні", Київська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Відмовити наданні дозвол на розроб-

лення прое т земле строю щодо відведення
земельної ділян и ромадянин Юш Оле -
сандр Алімович на в л. Деревообробній, 1
Голосіївсь ом районі м. Києва орієнтовною

площею 0,02 а (земельна ділян а ом наль-
ної власності територіальної ромади міста
Києва) в орот остро ов оренд на 1 рі для

ре онстр ції та обсл ов вання існ ючої б -
дівлі- афе (К-20052).
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київсь ої місь-
ої ради з питань земельних відносин, місто-
б д вання та архіте т ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про внесення змін 
до рішення Київської міської ради 
від 26 квітня 2012 року № 497/7834 

"Про передачу до сфери управління прокуратури 
Дніпровського району міста Києва 

нежитлових приміщень комунальної власності 
територіальної громади міста Києва"

Рішення Київської міської ради № 59/9647 від 2 жовтня 2013 року
Відповідно до пункту 31 частини першої статті 26, частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве са


моврядування в Україні", враховуючи звернення комунального підприємства "Київжитлоспецексплуата

ція" від 29 травня 2013 року № 155/1/16
2697 та Прокуратури міста Києва від 31 травня 2013 року № 25
57вих.,
Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

№ п/п Адреса розташування елементів дитячого
майданчика

Первісна вартість
(грн.)

Назва району

1. вул. Булаховського, 36 11900,00 Святошинський район

2. вул. Ушакова, 12 11900,00 Святошинський район

3. вул. Чорнобильська, 11=а 11900,00 Святошинський район

4. вул. Наумова, 23=в 11900,00 Святошинський район

5. вул. Булаховського, 24 11900,00 Святошинський район

б. вул. Булаховського, 32 11900,00 Святошинський район

7. вул. Уборевича, 18 11900,00 Святошинський район

8. вул. Підлісна, 1 11900,00 Святошинський район

9. вул. Синьоозерна, 2, 2=а, 2=б 37250,00 Святошинський район

10. вул. Туполєва, 7=б 15966,00 Святошинський район

11. вул. Полярна, 7 7342,00 Оболонський район

12. вул. Попова, 8 27602,00 Оболонський район

13. просп. Рокосовського, 2=б 7342,00 Оболонський район

14. вул. Автозаводська, 27=в 19000,00 Оболонський район

1. Надати з од ом нальном підприєм-
ств "Автотранспортне підприємство Обо-
лонсь ої районної м. Києві державної ад-
міністрації" вист пити позич одавцем та
передати безоплатне орист вання (по-
зич ) Оболонсь ом районном м. Києві
війсь овом омісаріат автомобіль Ш ода
С перБ державний номер АА 08-13 ВВ,
2005 ро вип с , номер зова
TMBDL23U96B046667, первісною балансо-
вою вартістю 141107,62 (сто соро одна ти-
сяча сто сім ривень 62 оп.), залиш овою
балансовою вартістю 52036,72 (п'ятдесят

дві тисячі тридцять шість ривень 72 оп.)
стро ом на 1 рі .
2. Позич одавцю і орист вач місячний

термін ласти до овір позич и, попередньо
по одивши йо о з Департаментом ом наль-
ної власності м. Києва ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації).
3. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київсь ої місь-
ої ради з питань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради

Додато
до рішення Київсь ої місь ої ради

від 02.10.2013 № 58/9646

Перелік
майна (елементів дитячих майданчиків), що зараховується до комунальної

власності територіальної громади міста Києва та передається до сфери
управління Святошинської і Оболонської районних в м. Києві державних

адміністрацій

1. Внести зміни до рішення Київсь ої
місь ої ради від 26 вітня 2012 ро
№ 497/7834 "Про передач до сфери
правління про рат ри Дніпровсь о о
район міста Києва нежитлових приміщень
ом нальної власності територіальної ро-
мади міста Києва", а саме:
1.1. У назві та п н тах 1, 2 слова "про-
рат ри Дніпровсь о о район міста Ки-

єва" замінити словами "Про рат ри міста
Києва".
1.2. У п н ті 1 цифри "1008,4" замінити

цифрами "1090,7".
2. Контроль за ви онанням цьо о рішення

по ласти на постійн омісію Київсь ої місь-
ої ради з питань власності.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови —  секретар Київради Г. Герега

Заступник міського голови —  секретар Київради Г. Герега

7. вул. Депутатська, 30 11900,00

8. вул. Ірпінська, 68 11900,00

9. вул. Ф. Пушиної, 49 11900,00

10. просп. Перемоги, 108/1 11900,00

11. вул. Туполєва, 17=д 11900,00

12. вул. Вернадського, 73 11900,00

13. вул. Депутатська, 23 11900,00

Хрещатик 4 21 березня 2014 року

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення документації із землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 
громадянину Підчибію Леоніду Васильовичу 

для будівництва індивідуального гаража, ведення городництва,
індивідуального дачного будівництва, 

ведення садівництва у будь
якому районі м. Києва
Рішення Київської міської ради № 83/9671 від 2 жовтня 2013 року

Розглянувши заяви громадянина Підчибія Леоніда Васильовича від 07.02.2008 про надання земельних ді

лянок у власність для будівництва індивідуального гаража, ведення городництва, індивідуального дачного
будівництва, ведення садівництва у будь
якому районі м. Києва, на виконання постанови Окружного адмі

ністративного суду м. Києва від 15.11.2011 у справі № 2а
14489/11/2670, враховуючи те, що до заяв не дода

но графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельних ділянок, а також те, що Зе

мельним кодексом України не передбачено надання громадянам у приватну власність земельних ділянок
для ведення городництва, керуючись статтями 9, 36, 118 Земельного кодексу України, статтею 15 Тимчасо

вого порядку передачі (надання) земельних ділянок в користування або у власність у місті Києві, затвердже

ного рішенням Київської міської ради від 15.07.2004 № 457/1867, Київська міська рада



ÄÎÊÓÌÅÍÒ

Хрещатик 521 березня 2014 року

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок 
приватному підприємству "ДЕВ ОЙЛ" 

на просп. Броварському, 53$а 
у Дніпровському районі м. Києва для будівництва, 

обслуговування та ремонту об'єктів 
транспортної інфраструктури (заїзди та виїзди)
Рішення Київської міської ради № 78/9666 від 2 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок приватному підприємству "ДЕВ ОЙЛ" на просп. Броварському, 53$а у Дніпровському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самовряду$
вання в Україні", Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельних�ді-

ляно�� приватном�� підприємств�� "ДЕВ� ОЙЛ"

на�просп.�Броварсь�ом�,�53-а���Дніпровсь�о-

м�� районі� м.� Києва� орієнтовними� площами

0,056� %а;� 0,001� %а� (земельні� ділян�и� �ом�-

нальної� власності� територіальної� %ромади

міста�Києва)�в� �орот�остро�ов��оренд��на�5

ро�ів�для�б�дівництва,�обсл�%ов�вання�та�ре-

монт�� об'є�тів� транспортної� інфрастр��т�ри

(заїзди� та� виїзди)� з%ідно� з� планом-схемою

(додато��до�рішення)�(К-20693).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо%о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань� земельних� відносин,�містоб�д�вання� та

архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянці Федорчук Людмилі Миколаївні 
на вул. Столєтова, 46$а 

у Голосіївському районі м. Києва 
для будівництва об'єктів 

інженерної інфраструктури
(протизсувної споруди)

Рішення Київської міської ради № 75/9663 від 2 жовтня 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки громадянці Федорчук Людмилі Миколаївні на вул. Столєтова, 46$а у Голосіївському
районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Законом
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної
та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самовряду$
вання в Україні", Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и� %ромадянці� Федорч��� Людмилі� Ми�о-

лаївні�на�в�л.�Столєтова,�46-а���Голосіївсь�о-

м��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,03

%а� (земельна� ділян�а� �ом�нальної� власності

територіальної�%ромади�міста�Києва)�в�дов%о-

стро�ов��оренд��на�15�ро�ів�для�б�дівництва

об'є�тів� інженерної� інфрастр��т�ри� (проти-

зс�вної� спор�ди)� з%ідно� з� планом-схемою

(додато��до�рішення)�(К-20832).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо%о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок 

ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "БІОФАРМА" 
на вул. Миколи Амосова, 9, 16 

у Солом'янському районі м. Києва 
для обслуговування та експлуатації 

адміністративно$виробничих будівель
Рішення Київської міської ради № 76/9664 від 2 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "БІОФАРМА" на вул. Миколи Амосова, 9, 16
у Солом'янському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу
України, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про міс$
цеве самоврядування в Україні", Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельних�ді-

ляно�� ПРИВАТНОМУ� АКЦІОНЕРНОМУ� ТОВА-

РИСТВУ�"БІОФАРМА"�на�в�л.�Ми�оли�Амосо-

ва,� 9,� 16� ��Солом'янсь�ом�� районі� м.� Києва

орієнтовними� площами� 4,82� %а;� 0,10� %а� (зе-

мельні�ділян�и��ом�нальної�власності�терито-

ріальної�%ромади�міста�Києва)�в�дов%остро�о-

в��оренд��на�10�ро�ів�для�обсл�%ов�вання�та

е�спл�атації�адміністративно-виробничих�б�-

дівель� з%ідно� з� планом-схемою� (додато�� до

рішення)�(К-16194).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо%о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

ВИРІШИЛА:

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�до��ментації�із�земле�строю�щодо�від-

ведення�земельних�діляно��%ромадянин��Під-

чибію� Леонід�� Васильович�� для� б�дівництва

індивід�ально%о� %аража,� ведення� %ородниц-

тва,�індивід�ально%о�дачно%о�б�дівництва,�ве-

дення�садівництва���б�дь-я�ом��районі�м.�Ки-

єва�(справа�А-20648).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо%о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань� земельних� відносин,�містоб�д�вання� та

архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю "Укрполіс" 

на вул. Світлицького, 35 (літера А) 
у Подільському районі м. Києва 

для експлуатації та обслуговування офісно$виробничої будівлі
Рішення Київської міської ради № 80/9668 від 2 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "Укрполіс" на вул. Світлицького, 35 (літера А)
у Подільському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу
України, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про міс$
цеве самоврядування в Україні", Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и� товариств�� з� обмеженою� відповідаль-

ністю�"У�рполіс"�на�в�л.�Світлиць�о%о,�35�(лі-

тера�А)���Подільсь�ом��районі�м.�Києва�орієн-

товною�площею�0,12�%а�(земельна�ділян�а��о-

м�нальної� власності� територіальної� %ромади

міста�Києва)�в� �орот�остро�ов��оренд��на�5

ро�ів� для� е�спл�атації� та� обсл�%ов�вання

офісно-виробничої� б�дівлі� з%ідно� з� планом-

схемою�(додато��до�рішення)�(К-20127).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо%о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань� земельних� відносин,�містоб�д�вання� та

архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки товариству 
з обмеженою відповідальністю "Інвест$Проджект" 

на вул. Богдана Хмельницького, 9$а 
у Шевченківському районі м. Києва 
для експлуатації та обслуговування 

нежитлової адміністративної будівлі
Рішення Київської міської ради № 79/9667 від 2 жовтня 2013 року

Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "Інвест$Проджект" на вул. Богдана Хмель$
ницького, 9$а у Шевченківському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 123, 124 Зе$
мельного кодексу України, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України що$
до розмежування земель державної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Зако$
ну України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська міська  рада:

ВИРІШИЛА:

1.� Надати� дозвіл� на� розроблення� прое�т�

земле�строю�щодо�відведення�земельної�ді-

лян�и� товариств�� з� обмеженою� відповідаль-

ністю� "Інвест-Продже�т"� на� в�л.� Бо%дана

Хмельниць�о%о,�9-а���Шевчен�івсь�ом��райо-

ні�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,08�%а�(зе-

мельна� ділян�а� �ом�нальної� власності� тери-

торіальної�%ромади�міста�Києва)�в�дов%остро-

�ов�� оренд�� на� 15� ро�ів� для� е�спл�атації� та

обсл�%ов�вання� нежитлової� адміністративної

б�дівлі� з%ідно� з� планом-схемою� (додато�� до

рішення)�(К-21018).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо%о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань� земельних� відносин,�містоб�д�вання� та

архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Дригіну Володимиру Володимировичу 
для будівництва індивідуального гаража 

у пров. М. Садовського, 2 
у Подільському районі 

м. Києва
Рішення Київської міської ради № 84/9672 від 2 жовтня 2013 року

Розглянувши заяву громадянина Дригіна Володимира Володимировича від 14.08.2006 про надання зе$
мельної ділянки в оренду строком на 5 років для будівництва індивідуального гаража у пров. М. Садовсько$
го, 2 у Подільському районі м. Києва, на виконання постанови Подільського районного суду м. Києва від
01.04.2008 по справі № 2$А$43/08, яка залишена без змін ухвалою Київського апеляційного адміністратив$
ного суду від 13.12.2012, враховуючи те, що до заяви не додані документи, передбачені частиною 2 статті 5
Тимчасового порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із земель кому$
нальної власності в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.02.2013 № 63/9120, та
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Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Ковальчуку Георгію Григоровичу
на вул. Михайла Котельникова, 11 у Святошинському районі 

м. Києва для будівництва 
та обслуговування індивідуального гаража

Рішення Київської міської ради № 85/9673 від 2 жовтня 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки Ковальчуку Георгію Григоровичу на вул. Михайла Котельникова, 11 у Святошинському
районі м. Києва та додані документи, враховуючи висновок Департаменту містобудування та архітектури
від 25.04.2013 № 6055/0/12/27$13, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому$
нальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и�Ковальч����Геор%ію�Гри%о-

рович�� на� в�л.�Михайла� Котельни�ова,� 11� �

Святошинсь�ом�� районі� м.� Києва� орієнтов-

ною�площею�0,002� %а� (земельна�ділян�а� �о-

м�нальної� власності� територіальної� %ромади

міста� Києва)� �� власність� для� б�дівництва� та

обсл�%ов�вання� індивід�ально%о� %аража� (К-

19423).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо%о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про надання дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок товариству 
з обмеженою відповідальністю "Енран$Авто" 

на вул. Стеценка, 21 у Святошинському районі м. Києва 
для експлуатації майнового комплексу 

по обслуговуванню автотранспорту
з під'їзними шляхами

Рішення Київської міської ради № 77/9665 від 2 жовтня 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю "Енран$Авто" на вул. Стеценка, 21 у Свято$
шинському районі м. Києва та додані документи, керуючись статтями 9, 120, 123, 124 Земельного кодексу
України, Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:
1.�Надати�дозвіл�на�розроблення�прое�т�

земле�строю� щодо� відведення� земельних

діляно�� товариств�� з� обмеженою� відпові-

дальністю� "Енран-Авто"� на� в�л.� Стецен�а,

21� �� Святошинсь�ом�� районі� м.� Києва� за-

%альною� площею� 0,73� %а� (земельні� ділян�и

�ом�нальної� власності� територіальної� %ро-

мади�міста�Києва)�в�оренд��для�е�спл�ата-

ції�майново%о��омпле�с��по�обсл�%ов�ванню

автотранспорт��з�під'їзними�шляхами�з%ідно

з�планом-схемою� (додато��до�рішення)� (К-

21042),�в�том��числі:

— земельної� ділян�и� орієнтовною� пло-

щею�0,65� %а —� в� дов%остро�ов�� оренд�� на

15�ро�ів;

— земельної� ділян�и� орієнтовною� пло-

щею�0,08�%а —�в��орот�остро�ов��оренд��на

5�ро�ів�(в�межах�червоних�ліній).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо%о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань�земельних�відносин,�містоб�д�вання�та

архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянці Павленко Оксані Анатоліївні 
у пров. Залежному у Голосіївському районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 87/9675 від 2 жовтня 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки громадянці Павленко Оксані Анатоліївні у пров. Залежному у Голосіївському районі 
м. Києва та додані документи, на виконання постанови Окружного адміністративного суду м. Києва від
28.09.2012 у справі № 2а$7758/12/2670, яка залишена без змін ухвалою Київського адміністративного апе$
ляційного суду від 13.03.2013, враховуючи те, що до заяви не додані документи, передбачені частиною 3
статті 21 Тимчасового порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із зе$
мель комунальної власності в місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.02.2013
№ 63/9120, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності",
пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київська
міська рада:

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної�ділян�и�%ромадянці�Павлен�о�О�са-

ні� Анатоліївні� �� пров.� Залежном�� �� Голосіїв-

сь�ом��районі�м.�Києва�орієнтовною�площею

0,12�%а�(земельна�ділян�а��ом�нальної�власно-

сті� територіальної� %ромади� міста� Києва)� �

власність� для� б�дівництва� та� обсл�%ов�вання

житлово%о� б�дин��,� %осподарсь�их� б�дівель� і

спор�д�(К-20540).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо%о�рішення�по-

�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь�ої�ра-

ди�з�питань�земельних�відносин,�містоб�д�ван-

ня�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 

громадянину Пінчуку Андрію Васильовичу 
на вул. Великій Житомирській, 21$а (літ. Б) 

у Шевченківському районі м. Києва для будівництва, 
експлуатації та обслуговування адміністративної будівлі

Рішення Київської міської ради № 86/9674 від 2 жовтня 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки громадянину Пінчуку Андрію Васильовичу на вул. Великій Житомирській, 21$а (літ. Б) у
Шевченківському районі м. Києва та додані документи, враховуючи, що вказана площа земельної ділянки
є недостатньою для здійснення зазначеного будівництва (висновок Головного управління містобудування та
архітектури від 09.06.2011 № 6243/0/18/27$11), керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України,
Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве са$
моврядування в Україні", Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної� ділян�и� %ромадянин�� Пінч���� Ан-

дрію�Васильович��на�в�л.�Вели�ій�Житомир-

сь�ій,�21-а�(літ.�Б)���Шевчен�івсь�ом��районі

м.� Києва� орієнтовною� площею� 0,02� %а� (зе-

мельна� ділян�а� �ом�нальної� власності� тери-

торіальної�%ромади�міста�Києва)�в�дов%остро-

враховуючи рішення Київської міської ради від 05.04.2012 № 404/7741 "Про Порядок надання інвалідам до$
зволів на встановлення тимчасових збірно$розбірних гаражів у масивах багатоквартирної житлової забу$
дови в м. Києві", керуючись статтями 9, 123, 124 Земельного кодексу України, Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити�%ромадянин��Дри%ін��Володи-

мир��Володимирович�� �� наданні� дозвол�� на

розроблення�прое�т��земле�строю�щодо�від-

ведення� земельної� ділян�и� для� б�дівництва

індивід�ально%о� %аража� в� оренд�� �� пров.�

М.� Садовсь�о%о,� 2� �� Подільсь�ом�� районі�

м.�Києва�площею�0,01�%а�(справа�А-20719).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо%о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київради�з�пи-

тань� земельних� відносин,�містоб�д�вання� та

архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

З додатками до рішень Київради 
можна ознайомитися в секретаріаті Київради

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Кудляку Михайлу Назаровичу 
на вул. Завальній, 14$в у Дарницькому районі м. Києва 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд

Рішення Київської міської ради № 88/9676 від 2 жовтня 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки Кудляку Михайлу Назаровичу на вул. Завальній, 14$в у Дарницькому районі м. Києва та
додані документи, а також враховуючи висновок Департаменту містобудування та архітектури від
29.04.2013 № 6369/0/12/27$13, керуючись статтями 9, 118 Земельного кодексу України, Законом України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та кому$
нальної власності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Київська міська рада:

ВИРІШИЛА:

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельної� ділян�и�К�для���Михайл��Назаро-

вич�� на� в�л.� Завальній,� 14-в� ��Дарниць�ом�

районі�м.�Києва�орієнтовною�площею�0,10�%а

(земельна�ділян�а��ом�нальної�власності� те-

риторіальної� %ромади� міста� Києва)� �� влас-

ність�для�б�дівництва�та�обсл�%ов�вання�жит-

лово%о� б�дин��,� %осподарсь�их� б�дівель� і

спор�д�(К-19449).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо%о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

Відповіді на сканворд 

Про відмову у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок гаражно$будівельному 
кооперативу "СОЛЯНИЙ" на вул. Соляній, 27 $ 57 

у Шевченківському районі м. Києва для зберігання 
та обслуговування власних автомашин членами кооперативу

Рішення Київської міської ради № 89/9677 від 2 жовтня 2013 року
Розглянувши клопотання про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельних ділянок гаражно$будівельному кооперативу "СОЛЯНИЙ" на вул. Соляній, 27 $ 57 у Шевченків$
ському районі м. Києва та додані документи, враховуючи, що наміри не відповідають Генеральному плану
розвитку м. Києва до 2020 року (висновок Головного управління містобудування та архітектури від 22.07.2011
№ 7923/0/18/27$11), керуючись статтями 9, 41 Земельного кодексу України, Законом України "Про внесен$
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної влас$
ності", пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Київ$
ська міська рада:

ВИРІШИЛА:

�ов��оренд��на�10�ро�ів�для�б�дівництва,�е�с-

пл�атації�та�обсл�%ов�вання�адміністративної

б�дівлі�(К-16310).

2.� Контроль� за� ви�онанням�цьо%о�рішення

по�ласти�на�постійн�� �омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега

1.�Відмовити���наданні�дозвол��на�розроб-

лення�прое�т��земле�строю�щодо�відведення

земельних�діляно��%аражно-б�дівельном���о-

оператив��"СОЛЯНИЙ"�на�в�л.�Соляній,�27�-

57���Шевчен�івсь�ом��районі�м.�Києва�орієн-

товними�площами�0,55�%а;�0,06�%а�(земельні

ділян�и��ом�нальної�власності�територіальної

%ромади�міста�Києва)���власність�для�збері-

%ання�та�обсл�%ов�вання�власних�автомашин

членами��ооператив��(К-17740).

2.�Контроль�за�ви�онанням�цьо%о�рішення

по�ласти�на�постійн���омісію�Київсь�ої�місь-

�ої�ради�з�питань�земельних�відносин,�місто-

б�д�вання�та�архіте�т�ри.

Заступник міського голови —
секретар Київради Г. Герега
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За зміст ре ламних о олошень відповідає ре ламодавець. Ре лама др ється мовою ори інал

ÐÅÊËÀÌÀ
Хрещатик 721 березня 2014 року

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
ТОВ "ГРОССВІЛЬ" повідомляє про наміри проведення б дівництва

омпле с тор івельно-офісно о та розважально о призначення,

пар ін по просп. Броварсь ом (перетин з в л. Б дівельни ів)

Дніпровсь ом районі м. Києва. За альна площа земельної ділян и

під б дівництво 0,773 а.

Прое том передбачається розташ вання на ділянці прое т вання

двоповерхово о тор овельно-офісно о та розважально о омпле с

за альною площею 8 667 м2.

Соціально-е ономічна необхідність планованої діяльності: створен-

ня с часно о центр льт рно о дозвілля та відпочин населення.

Об'є т б дівництва не є об'є том підвищеної е оло ічної небезпе и.

Джерелами вплив на нав олишнє середовище б д ть отельня та

автотранспорт, що обсл ов є підприємство.

Ви ористання води передбачається на технічні та осподарсь о-

поб тові потреби.

При е спл атації об'є та б д ть творюватись тверді поб тові та

виробничі відходи.

За важення та пропозиції щодо намірів ТОВ "ГРОССВІЛЬ" надси-

лати на протязі 30-ти днів з дня п блі ації до Дніпровсь ої районної

в м. Києві державної адміністрації: 02094, м. Київ, б львар Праці, 1/1.

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренд об'є ти, що належать до ом нальної власності

територіальної ромади міста Києва
ОРЕНДОДАВЕЦЬ — ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

Термін прийняття заяв про оренд — 10 робочих днів з наст пно о дня після п блі ації о олошення. Заяви про оренд приймаються за адресою: в л. Хрещати ,
10, Департамент ом нальної власності м. Києва.

Отримати довід ов інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, в л. Хрещати , 10, Департамент ом нальної власності м. Києва, аб. 524, телефони для
довідо : 202-61-77, 202-61-76.

Київсь а місь а державна адміністрація повідомляє:
18.02.2014 рішенням постійно діючої он рсної омісії по зал ченню інвесто-

рів до фінанс вання б дівництва, ре онстр ції, реставрації тощо об'є тів житло-
во о та нежитлово о призначення, незавершено о б дівництва, інженерно-тран-
спортної інфрастр т ри міста Києва, твореної розпорядженням Київсь ої місь-
ої державної адміністрації від 22.10.2007 № 1403 (далі — Комісія), визнано ро-
зірваними з момент прийняття Комісією цьо о рішення наст пні Інвестиційні до-
овори:

- від 10.12.2008 №049-13/і/82 на ре онстр цію б дин пров. Пилипівсь о-
м , 5 А, ладений між Головним правлінням е ономі и та інвестицій, Головним
правлінням ом нальної власності м. Києва, КП "Київжитлоспеце спл атація" та
ТОВ "Дебетмар ет" ( од ЄДРПОУ 34896313);

- від 11.12.2008 №049-13/і/86 на ре онстр цію б дин на в л. Золотоворіт-
сь ій, 6 літ. Б, ладений між Головним правлінням е ономі и та інвестицій, Го-
ловним правлінням ом нальної власності м. Києва, КП "Київжитлоспеце спл -
атація" та ТОВ "Іннова Б д" ( од ЄДРПОУ 35429743);

- від 11.12.2008 №049-13/і/87 на ре онстр цію б дин на в л. Котовсь о о,
33 літ. А, ладений між Головним правлінням е ономі и та інвестицій, Голов-
ним правлінням ом нальної власності м. Києва, КП "Київжитлоспеце спл ата-
ція" та ТОВ "Б длізин інвест" ( од ЄДРПОУ 34981340);

- від 20.07.2009 №049-13/і/109 на ре онстр цію б дин на в л. Артема, 45
літ. А, ладений між Головним правлінням е ономі и та інвестицій, Головним
правлінням ом нальної власності м. Києва, КП "Київжитлоспеце спл атація" та
ТОВ "Капітал-А ро" ( од ЄДРПОУ 35137167);

- від 23.07.2009 №049-13/і/110 на ре онстр цію б дин на б льв. Т. Шев-
чен а, 1 літ. А, ладений між Головним правлінням е ономі и та інвестицій, Го-
ловним правлінням ом нальної власності м. Києва, КП "Київжитлоспеце спл -
атація" та ПП "Елітб д-У раїна" ( од ЄДРПОУ 34344072).

Денисова Ін а В'ячеславівна, зареєстрована за адресою: м. Київ,
в л. Гри орен о, 31, в. 68, ви ли ається в я ості відповідача Дар-
ниць им районним с дом м. Києва в с дове засідання, я е відб -
деться 27 березня 2014 ро о 10.00. У цивільній справі за позовом
ПАТ "РОДОВІД БАНК" до Денисової Оль и В'ячеславівни, Денисова
Ма сима В'ячеславовича про стя нення забор ованості.

С дове засідання відб деться під олов ванням с дді Леонтю Л. К.
в приміщенні Дарниць о о районно о с д м. Києва за адресою:
02099, м. Київ, в л. Севастопольсь а, 14, аб. 4, зал. 5.

У разі неяв и відповідача в с дове засідання справа б де роз ля-
н та за йо о відс тності з рах ванням наявних справі до азів від-
повідно до чинно о за онодавства.

Денисов Ма сим В'ячеславович, зареєстрований за адресою:
м. Київ, в л. Гри орен о, 31, в. 68, ви ли ається в я ості відповіда-
ча Дарниць им районним с дом м. Києва в с дове засідання, я е
відб деться 27 березня 2014 ро о 10.00. У цивільній справі за по-
зовом ПАТ "РОДОВІД БАНК" до Денисової Оль и В'ячеславівни, Де-
нисова Ма сима В'ячеславовича про стя нення забор ованості.

С дове засідання відб деться під олов ванням с дді Леонтю Л. К.
в приміщенні Дарниць о о районно о с д м. Києва за адресою:
02099, м. Київ, в л. Севастопольсь а, 14, аб. 4, зал. 5.

У разі неяв и відповідача в с дове засідання справа б де роз ля-
н та за йо о відс тності з рах ванням наявних справі до азів від-
повідно до чинно о за онодавства.

Голосіївсь ий районний с д м. Києва ви ли ає відповідача: Мірно-
ва Наталія В'ячеславівна, останнє відоме місце реєстрації я ої: м. Київ,
в л. Я бовсь о о, 7, в. 353, в с дове засідання на 9 вітня 2014 ро
о 10.00 на роз ляд цивільної справи за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю "ОТП Фа торин У раїна" до Мірнової Наталії В'ячеславів-
ни про стя нення забор ованості за редитним до овором та до овором
про редит вання поточно о рах н , я е відб деться в приміщенні с д :
м. Київ, в л, П. Потєхіна, 14-а, абінет № 27.

Наслід и нез'явлення в с дове засідання передбачені статтями 169, 170
ЦПК У раїни.

С ддя Н. В. Антонова

О олошення про ви ли до с д я ості відповідача
в поряд ч. 9 ст. 74 ЦПК У раїни

Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає ТОВ "Глобал Б длайн" в
я ості відповідача справі № 757/25409/13-ц за позовом п блічно о а ціонер-
но о товариства "Універсал Бан " до К зіна Оле сандра Володимировича, това-
риства з обмеженою відповідальністю "Глобал Б длайн" про стя нення забор о-
ваності за редитним до овором № BL 4315/1 від 28 серпня 2009 ро , я е
призначено на 28 березня 2014 ро о 12.30 за адресою: м. Київ, в л. М. Гайца-
на, 4, аб. 413 ( олов ючий с ддя Со олов О. М.)

У разі неяв и в с дове засідання відповідача ТОВ "Глобал Б длайн", остання
відома адреса: м. Київ, в л. Кі відзе, 13, відповідно до ст. 169 ЦПК У раїни спра-
ва б де роз лян та за йо о відс тності.

Ком нальне не омерційне підприємство "Конс льтативно-
діа ностичний центр" Солом'янсь о о район м. Києва о оло-
ш є он рс з надання стоматоло ічних посл по з бопротез ванню
піль овим ате оріям населення Солом'янсь о о район м. Києва
2014 р. Кон рс відб деться 31.03.2014 р. о 14.00 в приміщенні під-
приємства по в л. Гарматній, 36, аб. 402.

Відповідальна особа за проведення он рс — Бронні ова А. В.

Тел.: (044) 457-92-97, 408-23-33, 457-97-18.

До ва и Гайосінс ас Андреюс,
Печерсь ий районний с д м. Києва ви ли ає вас в я ості відповідача в с -

дове засідання по цивільній справі за позовом Моторно о (транспортно о) стра-
хово о бюро У раїни до Гайосінс ас Андреюс про відш од вання витрат, пов'яза-
них з виплатою страхово о відш од вання, я е від ладено на 28 березня 2014 ро-

на 8.30 та відб деться за адресою: м. Київ, в л. Хрещати , 42-а, аб. 34.
С ддя Ю. А. Фар ош

Управління праці та соціально о захист населення Печерсь ої районної в міс-
ті Києві державної адміністрації о олош є он рс на заміщення ва антної посади:

- начальни а відділ державних соціальних інспе торів.
До он рс запрош ються особи з вищою освітою та досвідом роботи. Для

часті в он рсі необхідно протя ом місяця з дня оп блі вання о олошення
зверн тися за адресою: м. Київ, в л. Цитадельна, 4/7, . 11, тел. 280-69-98.

№
п/п

Балансо трим вач
(юридична адреса,
онта тний телефон)

Дані про об'є т оренди

Хара теристи а Місцезнаход-
ження

За альна
площа,
в. м

Запропонована
заявни ом мета
ви ористання
приміщення

Стро оренди,
запропонова-
ний заявни ом

Орендна
плата за

1 в. м, рн

Розмір
місячної
орендної
плати, рн

1

Департамент льт ри ви онавчо о ор ан
Київсь ої місь ої ради (Київсь ої місь ої дер-
жавної адміністрації) (01004, Шевчен а Тара-

са б льв., 3 , 279-61-09)

1 поверх Перемо и
просп. 38, літ. А 45,10

Громадсь а ор а-
нізація до
50 в. м 2 ро и 364 дні 1 рн на рі 1 рн на рі

2 Київсь а місь а лінічна лі арня № 2 (02094,
Кра івсь а, 13, 292-32-71, 292-61-26) 1 поверх Кра івсь а 13,

К.1 40,80

для розміщення
ом нально о під-

приємства, що ре-
аліз є отові лі и

Станом на 31.10.2013

2 ро и 364 дні 30,04 1225,77

3 Київсь а місь а лінічна лі арня № 3 (02125,
Запорожця Петра, 26 , 540-95-25, 540-96-56) 1 поверх Запорожця Пет-

ра, 26, К. 2 3,00 Бан омат
Станом на 30.09.2013

2 ро и 364 дні 303,33 910

4
Київсь ий зооло ічний пар

за альнодержавно о значення
(03055, Перемо и просп., 32, 277-47-69)

частина цен-
трально о вход

Перемо и
просп., 32 2,00 Бан омат

Станом на 28.02.2014

2 ро и 364 дні 385 770

5 КП "Київпастранс" (02105, м. Київ, Усен а
Павла, 7/9, 292-21-17, 291-68-33) 2 поверх Усен а Павла,

7/9, літ. Г 15,50 Офіс
Станом на 31.12.2013

2 ро и 364 дні 90,08 1396,25

6 Ком нальне підприємство "Фармація" (01030,
Івана Фран а, 38-б, 234-91-41, 234-92-03) 1 поверх просп. Мая ов-

сь о о, 15, літ. А 1,00 Бан омат
Станом на 01.11.2013

2 ро и 364 дні 305 305

7 Ком нальне підприємство "Фармація" (01030,
Івана Фран а, 38-б, 234-91-41, 234-92-03) 1 поверх б л. Кольцова,

13, літ. А 1,00 Бан омат
Станом на 01.11.2014

2 ро и 364 дні 357,5 357,5

8 Ком нальне підприємство "Фармація" (01030,
Івана Фран а, 38-6, 234-91-41, 234-92-03) 1 поверх просп. Возз'єд-

нання, 6, літ. А 1,00 Бан омат
Станом на 01.11.2014

2 ро и 364 дні 482,5 482,5

9 Ком нальне підприємство "Фармація" (01030,
Івана Фран а, 38-6, 234-91-41, 234-92-03) 1 поверх Пшенична, 16 1,00 Бан омат

Станом на 01.11.2014

2 ро и 364 дні 310 310

10 Ком нальне підприємство "Фармація" (01030,
Івана Фран а, 38-6, 234-91-41, 234-92-03) 1 поверх Миропільсь а, 1,

літ. А 1,00 Бан омат
Станом на 01.11.2013

2 ро и 364 дні 387,5 387,5

11
КП "Київжитлоспеце спл атація"

(01001, м. Київ, Володимирсь а, 51-а,
234-23-24)

3 поверх Полярна, 15, літ.
А 49,70 Громадсь а ор а-

нізація
Станом на січень 2014

2 ро и 364 дні 1 рн на рі

12 1-5 поверх Басейна, 1/2,
літ. А

50,00 Бла одійна ор а-
нізація

Станом на січень 2014

2 ро и 364 дні
1 рн на рі

375,52
9,30 40,38

13 Ш ола вищої спортивної майстерності
(01014, Бастіонна, 7, 286-76-42)

цо ольний поверх
— 35,70

1 поверх — 39,50
Бастіонна, 7 75,20

Розміщення
с б'є та оспода-
рювання, я ий

здійснює інш ді-
яльність сфері

спорт

Станом на р день 2013

2 ро и 364 дні

24,53 1844,61

1 поверх по о-
динна орендна
плата 28,21 рн
за 1 один

пн. 10.00-14.00
та 18.30-20.30

вт. 10.00-14.00
та 18.30-20.30

ср. 10.00-14.00
та 18.30-20.30

чт. 10.00-14.00
та 18.30-20.30

пт. 10.00-14.00
та 18.30-20.30

сб. 10.00-14.00
та 18.30-20.30

вс. 10.00-14.00
та 18.30-20.30

Бастіонна, 7 547,60

Розміщення
с б'є та оспода-
рювання, я ий

здійснює інш ді-
яльність сфері

спорт

28,21 рн
за 1 один
42 одини на
тиждень

5077,80
Місячна

орендна пла-
та визнача-
ється з ідно з
рафі ом ви-
ористання
приміщень

Київсь а місь а державна адміністрація о олош є он рс по зал ченню інвестора
Кон рс проводиться Департаментом е ономі и

та інвестицій ви онавчо о ор ан Київсь ої місь ої
ради (Київсь ої місь ої державної адміністрації) від-
повідно до рішення Київсь ої місь ої ради від
24.05.2007 № 528/1189 "Про затвердження Поло-
ження про порядо проведення інвестиційних он-
рсів для б дівництва, ре онстр ції, реставрації

тощо об'є тів житлово о та нежитлово о призначен-
ня, незавершено о б дівництва, інженерно-тран-
спортної інфрастр т ри міста Києва" (зі змінами),
розпорядження Київсь ої місь ої державної адмініс-
трації від 22.10.2007 № 1403 "Про затвердження
с лад постійно діючої он рсної омісії по зал чен-
ню інвесторів до фінанс вання б дівництва, ре онс-
тр ції, реставрації тощо об'є тів житлово о та не-
житлово о призначення, незавершено о б дівниц-
тва, інженерно-транспортної інфрастр т ри міста
Києва" (зі змінами) та розпорядження Київсь ої місь-
ої державної адміністрації від 17.10.2011 №1916
"Про проведення інвестиційно о он рс із зал -
чення інвестора до б дівництва Wi-Fi мережі в Київ-
сь ом метрополітені для надання я існих теле ом -
ні аційних посл жителям та остям міста".

1. Інформація про об'є т інвест вання:
1.1.Об'є т інвест вання — б дівництво Wi-Fi ме-

режі в Київсь ом метрополітені для надання я існих
теле ом ні аційних посл жителям та остям міста,
в т.ч. системи відеоспостереження на базі Wі-Fі.

1.2.Орієнтовна вартість б дівництва Wi-Fi мере-
жі в Київсь ом метрополітені, в т. ч. системи відео-
спостереження на базі Wі-Fі — 20 746 750,00 рн без
рах вання ПДВ, з рах ванням ПДВ — 24 896
100,00 рн:

1.2.1. Б дівництво безпровідної мережі на 52
станціях метрополітен ( іль ість може збільш ва-
тись в залежності від введення в е спл атацію нових
станцій метрополітен ).

1.2.2. Б дівництво безпровідної мережі р хо-
мом с ладі (774 ва они) Київсь о о метрополітен
(врахов ючи можливість подальшо о поповнення
пар ва онів метрополітен ).

1.2.3. Б дівництво безпровідної мережі на пере-
онах (в т нелях) ліній метрополітен орієнтовною
протяжністю 67,5 м (може збільш ватись в залеж-
ності від введення в е спл атацію нових станцій мет-
рополітен ).

1.2.4. Б дівництво біллін ової системи безпро-
відної мережі (б дівництво ви он ється на техноло-
ічних площад ах Інвестора поза територією метро-
політен ).

1.2.5. Б дівництво системи відеоспостереження
на 37 станціях метрополітен ( іль ість постійна та
не залежить від введення в е спл атацію нових стан-
цій метрополітен ).

1.2.6. Б дівництво системи відеоспостереження
р хомом с ладі метрополітен :
- б дівництво системи відеоспостереження в

повном обсязі в 3-х зчепах (15 ва онів) метрополі-
тен ;

- адаптація встановленої в 30 ва онах метропо-
літен системи відеоспостереження для передачі ві-
деоданих за допомо ою мережі Wi-Fi;

- створення теле ом ні аційної інфрастр т ри
в інших 729 ва онах та ва онах пар поповнення
метрополітен (без проведення модернізації мережі)
з можливістю подальшо о встановлення, під лючен-
ня та інте рації нових пристроїв системи відеоспос-
тереження.

Детальна інформація наведена передпрое т-
них пропозиціях (техні о-е ономічних по азни ах),
по оджених Департаментом транспортної інфра-
стр т ри, ом нальним підприємством "Київсь ий
метрополітен", я і є невід'ємною с ладовою он-
рсної до ментації.
2. У ладання з переможцем інвестиційно о

до овор та о ремі йо о мови.
2.1.Переможець он рс — Інвестор визнача-

ється рішенням постійно діючої он рсної омісії по
зал ченню інвесторів (далі — Комісія) та затвердж -
ється розпорядженням ви онавчо о ор ан Київсь ої
місь ої ради (Київсь ої місь ої державної адміністра-
ції).

2.2.Замовни б дівництва (далі — Замовни ) —
ом нальне підприємство "Київсь ий метрополітен"
(за винят ом техноло ічних площадо , я і є власніс-
тю Інвестора та переб вають поза територією мет-
рополітен ).

2.3.Реалізація прое т здійснюється відповідно
до ладено о інвестиційно о до овор між Інвесто-
ром, Замовни ом та Ор анізатором он рс .

Умовами інвестиційно о до овор , в межах за о-

нодавства У раїни, може передбачатись деле ван-
ня (част ове деле вання) прав та обов'яз ів Замов-
ни а б дівництва Інвестор .

2.4.Термін дії інвестиційно о до овор становить
10 ро ів з момент набрання ним чинності.

2.5.Після належно о ви онання всіх мов інвес-
тиційно о до овор та введення Об'є та інвест ван-
ня в е спл атацію Інвестор в становленом чинним
за онодавством поряд оформляє право власності
на Wi-Fi мереж (а тивне та пасивне обладнання,
про рамне забезпечення, станційні воло онно-оп-
тичні мережі, я і про ладені за ошти Інвестора).

2.6.Після введення Об'є та інвест вання в е с-
пл атацію Інвестор передає систем відеоспостере-
ження (все обладнання, про рамне забезпечення,
до ментацію новозб дованої системи та інте рації з
існ ючою системою), в т. ч. забезпечивши її інте ра-
цію з існ ючою в 30 ва онах, на баланс Замовни а.

3. Основні мови он рс :
3.1.Фінанс вання Інвестором всіх витрат,

пов'язаних з прое т ванням, б дівництвом, введен-
ням в е спл атацію, підтрим ою Wi-Fi мережі на
станціях, р хомом с ладі та на пере онах (в т не-
лях) Київсь о о метрополітен , та інших витрат,
пов'язаних з реалізацією прое т .

3.2.Фінанс вання Інвестором всіх витрат,
пов'язаних з прое т ванням, б дівництвом, введен-
ням в е спл атацію, передачею на баланс Замовни-
а системи відеоспостереження на базі Wi-Fi на
станціях та р хомом с ладі метрополітен (в т. ч.
робіт з інте рації системи відеоспостереження з іс-
н ючою в 30 ва онах).

3.3.Фінанс вання Інвестором всіх витрат та за-
безпечення Замовни а на весь термін дії інвестицій-
но о до овор :

- о ремим оптоволо онним з'єднанням від точ-
и прис тності метрополітен до UA-IX;

- о ремим нетарифі ованим аналом дост п до
мережі Інтернет з проп с ною здатністю не менше
20 Мб/с — зар біжжя, 100 Мб/с — У раїна (UA-IX).

3.4.Надання часни ом он рс он рсно о
забезпечення — арантії бан щодо забезпечення
ви онання ним зобов'язань перед місь им бюдже-
том, я і передбачені п. 3.5. цих Умов та інвестицій-
ним до овором.

3.5.Сплата Ор анізатор он рс оштів на
створення соціальної та інженерно-транспортної
інфрастр т ри міста Києва розмірі не менше 5%
від орієнтовної вартості б дівництва Об'є та інвест -
вання без рах вання ПДВ, що становить не менше
1 037 337,50 рн разі визнання часни а перемож-
цем.

Зазначені ошти Інвестором сплач ються нас-
т пном поряд :

- 25 % — не пізніше 10 робочих днів з момент
набрання чинності інвестиційним до овором;

- 25 % — не пізніше 6 місяців з момент набран-
ня чинності інвестиційним до овором;

- 50 % — не пізніше 12 місяців з момент наб-
рання чинності інвестиційним до овором.

3.6. Компенсація Інвестором Замовни на під-
ставі ошторис витрат, пов'язаних із ви онанням під-
отовчих робіт розмірі не менше 1 % від орієнтовної
вартості б дівництва Об'є та інвест вання із врах -
ванням ПДВ, що становить не менше 248 961,00
(двісті соро вісім тисяч дев'ятсот шістдесят одна
ривня 00 оп.) разі визнання часни а перемож-
цем, сплач ється протя ом 10 алендарних днів з дня
набрання чинності інвестиційним до овором.

Зазначені ошти поверненню не підля ають.
3.7.Сплата реєстраційно о внес в розмірі

2 550,00 рн без рах вання ПДВ на розрах н овий
рах но № 31515934700001 в ГУ ДКСУ м. Києві,
од бан 820019, од ЄДРПОУ 37993783, одерж -
вач — ГУ ДКСУ м. Києві.

Кошти, сплачені часни ом он рс в я ості ре-
єстраційно о внес , поверненню не підля ають.

3.8.Переможцем он рс визнається претен-
дент, пропозиції я о о відповідають мовам он р-
с , та я ий запропон вав найбільш ви ідні мови для
територіальної ромади м. Києва.

3.9.Я що протя ом 30 (тридцяти) алендарних
днів з момент отримання переможцем запрошення
на пере овори для з одження мов інвестиційно о
до овор та інцево о варіанта інвестиційно о до о-
вор переможець інвестиційно о он рс відмовив-
ся від підписання до овор , вис ває неприйнятні
мови підписання інвестиційно о до овор , рішення
про переможця інвестиційно о он рс с асов єть-
ся встановленом поряд .

3.10. Термін б дівництва повинен б ти не біль-

шим нормативно о, що визначається прое тною та
робочою до ментацією. Інвестор (переможець он-
рс ) зобов'яз ється з рах ванням завдання на

прое т вання та технічних (техноло ічних) вимо За-
мовни а, розробити, по одити, провести е спертиз
та затвердити встановленом за онодавством по-
ряд прое тн та робоч до ментацію не пізніше,
ніж через 6 місяців з дня набрання чинності інвести-
ційним до овором. З об'є тивних причин за з од-
женням з Ор анізатором он рс та Замовни ом
даний термін може змінюватись в рам ах ви онання
інвестиційно о до овор , але б дь-я ом разі не
повинен перевищ вати 12 місяців з дня набрання
чинності інвестиційним до овором.

3.11. Прое тні та технічні рішення, я і б д ть ві-
дображатись в прое тній до ментації, повинні від-
повідати вимо ам відомчих до ментів метрополіте-
н та по одж ватись із Замовни ом.

3.12. На підставі по одженої і затвердженої про-
е тної та робочої до ментації сторони до овор
протя ом 60 алендарних днів визначають рафі фі-
нанс вання та реалізації прое т , я ий є невід'ємною
частиною ладено о інвестиційно о до овор .

3.13. Вирішення Інвестором питання ви орис-
тання ма істральних воло онно-оптичних ліній зв'яз-

б дь-я ої м льтисервісної мережі (о рім техноло-
ічних воло онно-оптичних мереж метрополітен )
без про ладання нових.

3.14. У ладання з ідно з чинним за онодавством
між Замовни ом, Інвестором, профільними підрозді-
лами КМДА, КП "Київжитлоспеце спл атація" та ін-
шими о ремих до оворів щодо визначення розмір
місячної/річної плати за оренд приміщень метропо-
літен , розмірів плати за орист вання іншим май-
ном, необхідним для прое т вання, б дівництва та
е спл атації Об'є та інвест вання, а та ож інших до-
оворів, пов'язаних з реалізацією інвестиційно о
прое т .

3.15. Контроль б дівництва Об'є та інвест вання
здійснює Замовни та Ор анізатор он рс відпо-
відно до по ладених на них зобов'язань за інвести-
ційним до овором та відповідно до затвердженої
прое тної та робочої до ментації, рафі фінанс -
вання та реалізації прое т .

3.16. Інвестор (переможець он рс ) зобов'яз -
ється що вартально в письмовій формі подавати
Ор анізатор он рс та Замовни інформацію
щодо стан реалізації інвестиційно о прое т в ціло-
м та о ремих йо о етапів за формою, наданою Ор-
анізатором он рс .

3.17. Ор анізатор он рс має право розірвати
до овір в односторонньом поряд випад неви-
онання або неналежно о ви онання Інвестором зо-
бов'язань, передбачених пп. 3.1., 3.2, 3.3., 3.5., 3.6,
3.10., 3.12., 3.13., 3.14, 3.16 мов он рс або інших
мов інвестиційно о до овор (в т. ч. передбачених
рафі ом фінанс вання та реалізації прое т , що пе-
редбачений п. 3.12.).

3.17.1. У разі неви онання Інвестором зо-
бов'язань за інвестиційним до овором питання ро-
зірвання інвестиційно о до овор за пропозицією
Ор анізатора он рс або Замовни а виноситься на
роз ляд Комісії.

3.17.2. Після роз ляд Комісією та прийняття
нею рішення Ор анізатор он рс :

- протя ом 30 алендарних днів повідомляє Ін-
вестора про необхідність без мовно о ви онання
мов інвестиційно о до овор ;

- повідомляє Інвестора про терміни розірвання
інвестиційно о до овор разі не с нення Інвесто-
ром пор шень йо о мов.

У разі не с нення Інвестором пор шень мов ін-
вестиційно о до овор протя ом 37 алендарних
днів з дня направлення Ор анізатором он рс на
адрес Інвестора, зазначен в інвестиційном до о-
ворі, повідомлення про розірвання, до овір б де
вважатись розірваним.

3.17.3. У разі с нення Інвестором пор шень
мов інвестиційно о до овор Інвестор листом пові-
домляє Ор анізатора он рс про ви онання фінан-
сових зобов'язань та надає інформацію з опіями
підтвердж ючих до ментів про фа тичне ви онання
робіт з ідно з мовами інвестиційно о до овор .

4. Додат ові мови он рс :
4.1.Учасни он рс має право надати додат о-

ві пропозиції, спрямовані на найбільш ефе тивн ре-
алізацію інвестиційно о прое т .

4.2.Надання часни ом он рс найви ідніших
мов сплати Ор анізатор он рс оштів на ство-
рення соціальної та інженерно-транспортної інфра-
стр т ри міста Києва.

4.3.Надання часни ом он рс додат ових
пропозицій, спрямованих на б дівництво Wi-Fi мере-
жі, в том числі системи відеоспостереження в Київ-
сь ом метрополітені та розширення її ф н ціональ-
них можливостей.

4.4.Приб то Інвестора може с ладатись від
продаж посл и дост п до мережі Інтернет та на-
дання різноманітної інформації і сервісів орист ва-
чам мережі. Зазначений приб то від реалізації ін-
вестиційно о прое т визначається безпосередньо
Інвестором з рах ванням власно о досвід та/або
досвід своїх партнерів, що пропон ють відповідні
посл и населенню У раїни з можливістю розділен-
ня дост п до мережі на безоплатній та платній ос-
нові (диференційовано), в залежності від дост п на
відповідні інтернет-сайти, трафі , що ви ористов -
ється, тощо.

5. Основні ритерії визначення переможця
он рс :

5.1.Най ращі пропозиції щодо розмір внес ів,
спрямованих на створення соціальної та інженерно-
транспортної інфрастр т ри міста.

5.2.Надійність часни а, серйозність йо о намі-
рів та намірів йо о партнерів.

5.3.Найбільш ви ідна та надійна схема фінанс -
вання прое т (на стадії б дівництва Об'є та інвест -
вання).

5.4.Найбільша част а власних оштів, що в ла-
даються часни ом фінанс вання Об'є та інвест -
вання.

5.5.Най ращі мови ви ористання Об'є та інвес-
тицій для надання посл щодо задоволення ромад-
сь их потреб.

5.6.Відповідність пропозицій основним мовам
он рс та най ращі пропозиції по додат овим мо-
вам он рс .

5.7.Учасни он рс має право надати додат о-
ві пропозиції, спрямовані на найбільш ефе тивн ре-
алізацію інвестиційно о прое т .

5.8.Обов'яз ова наявність в Інвестора та/або за-
л чених ним в становленом поряд підрядних ор-
анізацій ліцензій і дозволів на прое т вання та ви-
онання робіт з б дівництва мережі Wi-Fi та системи
відеоспостереження на базі обладнання бездрото-
во о зв'яз , а та ож сертифі атів (свідоцтв) на ма-
теріали та обладнання, я е б де застосов ватись
для реалізації прое т .

6. До часті в он рсі не доп с аються
особи, я і:

6.1.Визнані бан р тами, або стосовно я их по-
р шено справ про бан р тство.

6.2.Не надали відповідних фінансових до мен-
тів, я і б підтвердж вали їх фінансові можливості що-
до забезпечення ви онання мов он рс .

6.3.Знаходяться в стадії лі відації.
6.4.Майно (частина майна) я их переб ває в по-

дат овій заставі або на це майно на ладено арешт.
6.5.Мають забор ованість сплаті подат ів, збо-

рів (обов'яз ових платежів).
6.6.Не ви онали мови попередніх інвестиційних

до оворів.

7. Кон рсна до ментація часни ам он рс
видається за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хреща-
ти , 36, аб. 612 (фа тично Леонтовича, 6, аб. 2),
тел. 202-76-78, 202-72-66 (понеділо — п'ятниця з
10.00 до 16.00) протя ом 4 (чотирьох) тижнів з дня
о олошення он рс при наявності до мента, що
підтвердж є сплат часни ом реєстраційно о внес-
. День оп блі вання о олошення про проведення
он рс в ЗМІ вважається днем йо о о олошення.

8. Кон рсні пропозиції подаються часни ами
он рс особисто або через повноважених осіб
протя ом 4 (чотирьох) тижнів з дня о олошення он-
рс за адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36,
аб. 612 (фа тично Леонтовича, 6, аб. 2), тел. 202-
76-78, 202-72-66 (понеділо — п'ятниця з 10.00 до
16.00). День оп блі вання о олошення про прове-
дення он рс в ЗМІ вважається днем йо о о оло-
шення.

9. За отриманням роз'яснень та додат ової ін-
формації щодо об'є та інвест вання звертатись за
адресою: 01044, м. Київ, в л. Хрещати , 36, аб. 612
(фа тично Леонтовича, 6, аб. 2), тел. 202-76-78,
202-72-66 (понеділо — п'ятниця з 10.00 до 16.00).

10. У разі зміни дати проведення он рс час-
ни он рс в обов'яз овом поряд повідомляєть-
ся про нов дат проведення он рс .
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1917 — ó Êèºâ³ íà çáîðàõ ïðåä-

ñòàâíèê³â ïîë³òè÷íèõ, ãðîìàä-

ñüêèõ, êóëüòóðíèõ ³ ïðîôåñ³éíèõ

îðãàí³çàö³é ³ñòîðèê Ìèõàéëî

Ãðóøåâñüêèé áóâ çàî÷íî îáðà-

íèé ãîëîâîþ Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè.  

1927 — ó Êèºâ³ âèéøîâ ïåð-

øèé íîìåð "Ë³òåðàòóðíî¿ ãàçå-

òè" (íèí³ "Ë³òåðàòóðíà Óêðà¿íà". 

1946 — çàêðèòèé ñóäîâèé ïðî-

öåñ ó ñòîëèö³ Óêðà¿íè ïðîòè ãðå-

êî-êàòîëèöüêî¿ ³ºðàðõ³¿ íà ÷îë³ ç

ìèòðîïîëèòîì Éîñèïîì Ñë³ïèì. 

1947 — ïðèçíà÷åíèé ïåðøèì

ñåêðåòàðåì ÖÊ ÊÏ(á)Ó Ëàçàð

Êàãàíîâè÷ ðîçïî÷àâ "÷èñòêó"

êàäð³â óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè, îá-

âèíóâà÷óþ÷è ¿õ ó íàö³îíàë³çì³. 

1953 — Ìèêèòà Õðóùîâ çì³-

íèâ Ãåîðã³ÿ Ìàëåíêîâà íà ïîñòó

Ïåðøîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏÐÑ. 

1998 — ó Ìåêñèö³ íàáóâ ÷èí-

íîñò³ çàêîí "Ïðî íàö³îíàëü-

í³ñòü", çã³äíî ç ÿêèì ìåêñèêàí-

öÿìè ìîæóòü ââàæàòèñÿ àìåðè-

êàíö³ òà ¿õ ä³òè, ÿê³ íàðîäèëèñü ó

Ìåêñèö³. 

2000 — Ïàïà ðèìñüêèé ²îàíí

Ïàâëî II ïðè¿õàâ â ²îðäàí³þ, ùîá

ïî÷àòè ñâîþ ïîäîðîæ íà Ñâÿòó

Çåìëþ. Âîíà ïî÷àëàñü ç ìîëèòâè

íà ãîð³ Íåáî, ç ÿêî¿, çã³äíî ç Á³á-

ë³ºþ, Ìîéñåé âïåðøå ïîáà÷èâ

Çåìëþ Îá³òîâàííó.

Â³äïîâ³ä³ íà ñêàíâîðä íà 6-é ñòîð.

А все тому, що пенсіонер знахо�

диться у такій формі, що здатний

викликати заздрість у багатьох чоло�

віків, які удвічі молодші за нього.

При цьому у своєму похилому віці з

пігулок Сем приймає тільки вітамі�

ни. 70�річний чоловік є володарем

титулу "Кращий культурист Джор�

джії" і поки не збирається йти на спо�

чинок. 

"Люди часто питають мене, коли я

збираюся на пенсію? Моя відповідь:

"Ніколи!" — говорить він. — Серед

літніх людей частіше вмирають ті, які

пішли на пенсію. Я люблю працюва�

ти, я люблю займатися. Я "качаюся"

вже 27 років". 

Сем працює в нічну зміну як опе�

ратор вилкового навантажувача і дві�

чі на день відвідує тренажерний зал,

щоб підтримувати своє тіло, яке при�

несло йому більше титулів і трофеїв,

ніж він міг розраховувати, пише di�

rectpress. 

Він почав займатися, коли йому

було 44. Походи до спортзалу здава�

лися чоловікові ідеальним способом

випустити пару, коли його шлюб по�

чав розвалюватися. За словами Сема,

до цього він ніколи не працював з

важкою вагою. Вже через 11 місяців

після початку занять він взяв участь в

своїх перших змаганнях. 

На турнір, що проходив у місті

Колумбус, штат Джорджія, він при�

був у неправильному вбранні – чер�

воно�біло�синьому трико. Чоловік

зізнається, що тоді він і гадки не

мав, як потрібно позувати. Проте,

не дивлячись на всі труднощі, Сем

зайняв третє місце серед новачків і

четверте місце у головному конкур�

сі. 

Зараз в становій тязі робоча вага

Сема складає 192 кілограми. 

На питання про те, як йому вда�

ється залишатися у такій формі, чо�

ловік відповідає: "Якщо ви починає�

те думати про те, що ви — старий,

свідомість приймає цю думку, і ваше

тіло дійсно починає старіти. Тому я

про це просто не думаю" �

70�річний бодибілдер здивував
усіх своїм зовнішнім виглядом 

Öåé äåíü â ³ñòîð³¿ 21 áåðåçíÿ

ОВНИ — триває�процес�вн�трішньо�о�перезавантаження,�ви�виходите�на�новий

вито��д�ховної�еволюції,� імідж��ардинально�змінюється.�Космос�транслюватиме

через�вас�пот�жні� енер�опото�и,� перетворюючи�на�яс�рав�� свободолюбн��осо-

бистість�із�революційним�шармом,�я�а�здатна�запалити�людей�на�вели�і�звершен-

ня�заради�про�рес�.�

ТЕЛЬЦІ — при�альм�йте,�смиренно�с�оріться�течії�подій�— на�неї�ви�не�спро-

можні�впливати.�Зап�с�ається�процес�очищення�підсвідомості,�фізичний�тон�с�—

на�мінім�мі,�підбивайте�підс�м�и�мин�ло�о�ро��,�моліться�та�славте�Творця�і�мрій-

те,�моделюючи�майб�тнє.�Саме�час�позб�тися�самообманів,�с�ин�ти�саван�ілюзій

та�прозріти.�

БЛИЗНЮКИ, ваші�др�жні�ряди�поповнюються�неординарними�особистостями,

життя�б'є�невичерпним�джерелом�— вливайтеся�в�йо�о�б�рхлив��течію,�б�дьте�а�-

тивні,�винахідливі�— тоді�реалізація�соціальних��стремлінь�пройде�«на��ра».�

РАКИ — шлях�до�професійної�майстерності�вас�веде�на��ар'єрний�Олімп,�де

відб�ваються�сл�жбові�модернізації�— з�метою�вписатися���віражі�"д�х��час�".�Од-

на��цим�не�надто�переймайтеся,�для�вас�це�др��орядна�тема,�на�чільном��місці

нині�особисте�щастя�— ви�за�два�ро�и�чимало�проґавили,�тож�тепер�надол�ж�й-

те�з�аяний�час,�ви�ох�ючи�в�собі�риси�взірцево�о�сім’янина.�

ЛЕВИ, тиждень�промайне�під��армічні�а�орди,�пожинатимете�плоди��олишніх

промахів,�набираючись�м�дрості.�Чом��та��сталося�і�за�що�–�має�хвилювати�най-

більше,�і�відповіді�знайд�ться,�адже�філософсь�ий�світо�ляд�розширюється,�"при-

земленість"� зни�ає,� дар�ючи�шанс� дотор�н�тися� до� со�ровенних� істин.� Те,� що

вчора�д�же�хвилювало,�виснаж�вало�— стане�нес�ттєвим.�Ідеали�еволюціон�ють.�

ДІВИ, я�що�хочете�зійти�на�вершин��божественної�любові�— мерщій�до�дій!�Під

лежачий��амінь�вода�не�тече,�нині�ви�володієте�висо�им�се�с�альним�потенціа-

лом,�я�ий�слід�не�айно�втілювати�в�життя!�Тема�самовіддачі�в�партнерстві�є�най-

а�т�альнішою.� Лишень� не� за�р�зніть� �� взаєморозрах�н�ах� — з`ясов�вати,� чий

в�лад�більший�— тіль�и�пс�вати��армонійн��атмосфер�,�адже�можливості�"поло-

вин�и"�наба�ато�більші.�

ТЕРЕЗИ, ваш�життєвий�шлях�чіт�о�визначений�долею,�том���ни�айте�можливих

помило�,�що�за�рож�ють�фатальними�р�йнаціями�— перед�сім�в�поб�дові�парт-

нерсь�их�мостів,�де�створюється�під�р�нтя�для�співпраці�на�майб�тній�рі��із�про-

довженням,�підписанням�нових��онтра�тів,�від�я�их�залежать��ар'єрні�перспе�ти-

ви.�

СКОРПІОНИ, хочете��триматися�на��ар’єрном��плав�,�мати�влад��над�іншими

— сл�жіть�їм�вірою�і�правдою,�дійте�бла�ородно,�проявляйте�творч��нетрадицій-

ність�в�роботі,�опі��йтеся�родиною.�Віддаючи�част���себе,�ви�зростаєте�д�ховно,

зба�ач�єтеся�матеріально.�Ба�аття�особисто�о�щастя�без�т�рбот�про�долю�людей

може�з�асн�ти.�

СТРІЛЬЦІ, настав�час�поп�ст�вати,�вип�стити�романтичн��пар�.�Бавтеся,�роз-

важайтеся,�за�ох�йтеся,�знайомтеся�із�ці�авими�людьми�(хай�їхній�стат�с�вас�не

ці�авить!),��оловне�— насолода�від��сьо�о,�чим�займаєтеся.�Життя�— театр,�а�ви

— режисер�на�цій�сцені,�я�ий�ставить�власні�сценарії.�

КОЗЕРОГИ — �ар’єра,�де�триває�ретро�радний�р�х�(але�та��треба!),�є�основ-

ним�орієнтиром,�тож�чхати�на�професійн��діяльність�–�опинитися�на��збіччі�соці-

�м�.� Паралельно� модерніз�йте� помеш�ання,� реаліз�йте� незатреб�ваний� запал

�осподарсь�о�о�ент�зіазм��під�рідним�дахом.�

ВОДОЛІЇЇ, ваша�реалізація�со�ровенних�бажань�витає�в�дале�их��раях,�там�від-

�риються�нові�перспе�тиви,�а�точніше�— вос�ресн�ть�давно�призаб�ті�старі�про-

е�ти.�Чарівність�сприятиме�адаптації�в�різноманітних��мовах,�а�тивіз�є�роз�віт�та-

лантів�і�самоствердження�в�соці�мі.�Розширюйте��оло�знайомств�— вам�повсюди

раді,�двері�с�різь�від�риті.�Розвивайте� інтеле�т,�"на�ач�йте"�роз�мові�«біцепси»,

ваша�блис��ча�тям�щість�і�ділова�спритність�— запор��а�трі�мф��в�б�дь-я�ій�ді-

яльності.�

РИБИ, працелюб�ви�нівро��,�а��оли�ще�є�матеріальний�стим�л�— здатні��ори

зр�шити!�Вас�природа�обдар�вала�пре�расними�талантами,�я�і�нині�фонтан�ють,

нині� саме� час� «�онверт�вати� цю� валют�»� на� бла�о� �ар'єрно�о� і� матеріально�о

зростання.�М�дро�лавір�йте�між�«хоч�»�і�«треба»,�де�потрібна�ювелірна�точність,

аби�не�вс�очити�в�чер�ов��халеп� �

Астролог Любов ШЕХМАТОВА 

ГОРОСКОП
н а  т и ж д е н ь  2 3 — 2 9 б е р е з н я

С
ем Брайант гово
рить, що старість 
поняття суб`єктив
не, і все залежить

від того, як людина себе
відчуває і як вона виглядає.
Дивлячись на цього боди
білдера, складно уявити,
що йому вже 70 років. 


